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OVERALL ASSESSMENT: 
 
 
Práce je založena na srovnání postkeynesovského a novokeynesovského modelu cyklu kapitalistické 
monetárně produkční ekonomiky. Autor oba modely upravil do technicky srovnatelné a komparativně 
testovatelné podoby, kterou poté testoval na datech za USA (1959 – 2009). Oceňuji střízlivou 
interpretaci dosažených výsledků včetně konstatování rozsáhlých dalších možností pokračovat 
v tomto výzkumu, i včetně zdůraznění rozdílu v souvztažnostech proměnných v dlouhém a krátkém 
období. Zde s e otevírá prostor i pro teoretické hypotézy o validitě jednotlivých modelů. 
Práce představuje autorův samostaný tvůrčí přínos v oblasti empirického testování ekonomických 
teorií. Vysoce převyšuje standardní požadavky na magisterské diplomové práce. Z těchto důvodů ji 
navrhuji (v závislosti na průběhu a výsledcích obhajoby) ohodnotit stupněm výborně. Zároveň ji 
navrhuji ocenit některou z cen pro vynikající absolventské práce. 
Domnívám se rovněž, že práce by měla být převedena do podoby a rozměru standardního 
časopiseckého článku a publikována. Vhodnými prezentací upravené podoby práce by jistě bylo i její 
přhlášení do nedávno vyhlášeného 17. ročníku soutěže Mladý ekonom roku pořádané Českou 
společností ekonomickou a představení v rámci připravované 6. bienální konference ČSE (listopad 
2010). 
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